
Rafko Križman (Zveza za Dolenjsko)
že dolga leta vodi Agencijo za šport,
katere ustanoviteljica je Mestna
občina Novo mesto.

Bojan Kekec (SDS) je pri komunali
zaposlen že dvajset let, najprej je bil
šef vodovoda, potem tehnični direktor
in zadnja štiri leta njen direktor.

Dragana Stankovič

Novo mesto - Nadzorni svet Ko-
munale Novo mesto bo v sredo odlo-
čal o novem (ali starem) direktorju, ki
bo komunalo vodil naslednja štiri
leta. Na razpis, ki je bil objavljen tik
pred novim letom, sta se javila dva
kandidata, po besedah predsednice
nadzornega sveta Martine Vrhovnik
pa oba ustrezata razpisnim pogo-
jem.

Sedanji direktor Bojan Kekec pra-
vi, da se je za ponovno kandidaturo
odločil zaradi uspešnega mandata,
ta mu poteče 1. marca. Drugi kan-
didat naj bi bil dolgoletni direktor
novomeške Agencije za šport Rafko
Križman, ki je od septembra tudi
član nadzornega sveta komunale.

V sredo bosta oba kandidata naj-
prej predstavila svoja programa in
odgovarjala na morebitna vprašanja
nadzornikov. Svet bo nato izbral kan-
didata, v 30 dneh pa bo moral svoje
mnenje dati tudi svet županov, ki pa
ni zavezujoče. »A se doslej še ni
zgodilo, da bi imel svet županov

drugačno mnenje kot nadzorniki,«
dodaja Kekec.

Nadzorni svet šteje sedem članov.
Križman, Vrhovnikova in Srečko Vov-
ko so predstavniki Mestne občine
Novo mesto, Andrej Hočevar in Vla-
dimir Metelko sta predstavnika za-
poslenih, preostalih sedem občin
družbenic pa zastopata Tadej Lup-
šina in Dušan Papež. Ker se mora po
zakonu o gospodarskih družbah
Križman izločiti iz glasovanja, bo o
direktorju odločalo šest članov. Če
bo rezultat neodločen, po zakonu
prevlada glas predsednika oziroma
predsednice nadzornega sveta. »Za-
me bo odločilen program kandida-
tov,« zagotavlja Vrhovnikova, sicer
vidna članica SLS, ki je v koaliciji z
županovo Zvezo za Dolenjsko.

Kekec (iz opozicijske SDS), kije pri
komunali zaposlen že 20 let, zadnja
štiri leta kot njen direktor, upa, da bo
pri odločitvi prevladala strokovnost
in ne politična pripadnost. Za
mnenje smo želeli vprašati tudi Križ-
mana (sicer vidnega člana županove
Zveze za Dolenjsko), a se na naše
telefonske klice ni odzval.


